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Emil Dinga

PSEUDO-RUBAIATE
VOLUMUL 1 (1 – 200)



Soției mele, Paula



Cuvânt de complicitate cu cititorul

O definiție logică este o definiție chirurgicală, care hră-
nește, fără îndoială, intelectul, dar lasă flămând sufletul. 

Ea este precisă dar inexactă, este operațională dar reducționis-
tă, este general inteligibilă dar particular incomprehensibilă, 
este deplin semnificantă dar complet lipsită de sens. 

Dimpotrivă, o definiție poetică hrănește concomitent 
intelectul și sufletul, nu desprinde părți din lume, ci le ilumi-
nează doar, fulgurant și nedefinitiv (ca Blaga – eu nu strivesc 
corola de minuni a lumii), lasă imprecizia să construiască 
exactitatea pentru fiecare, lasă ambiguitatea să construiască 
înțelegerea pentru fiecare. 

O definiție logică o împrumuți de la biblioteca publică și 
trebuie, după un timp, s-o duci înapoi, o definiție poetică o 
iei acasă și o păstrezi pentru totdeauna și numai pentru tine.

Într-un segment important al timpului meu de viață mă 
ocup de construirea, analizarea și testarea definițiilor logice, 
servind la hrănirea hulpavului intelect. 



În acest prim volum de pseudo-rubaiate încerc să recupe-
rez, pentru mine dar și pentru cei care vor citi acest volum, 
celălalt segment al timpului de viață, în care liniștea și in-
dividualitatea, trăirea și idiosincrazia se bucură de existent 
fără a încerca să-l explice, se hrănesc cu particularul fără 
a încerca să-l categorizeze, se desfășoară în durată fără a 
încerca s-o înghesuie în timp.
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1 ‒ Scalare

Dureri, iubiri, speranțe, cinstire și ocară,
Cunoaștere, și artă, și plâns, și reverie, 
S-au petrecut de-a valma, cu toate, într-o seară,
‘Ntr-o mică picătură a ploilor de vară.

2 ‒ Chiralitate

Dar chipul din oglindă întoarce-a mea ursită:
Când eu mă-ndrept spre stânga, spre dreapta el se duce,
Iar dacă eu iubirea-am uitat-o, părăsită,
Cel din oglindă-exultă-n iubirea regăsită.



8 EMIL DINGA

3 ‒ Entropie

Nu crește iar copacul din jarul ce s-a stins,
Nu mai renaște Phoenix din propria cenușă,
Iar craterul din stele e înghețat și nins,
În nemișcare-i totul, și-n veci, și-n necuprins.

4 ‒ Serenitate

Nimicuri trecătoare, efemeride, fleacuri, 
Ți-ncrucișează drumul, cu cântec de sirenă,
Dar ele, pentru suflet, nu sunt nici căi, nici leacuri.
Senin tu mergi spre țintă, ea dăinuie în veacuri.

5 ‒ Cauzalitate

Ce vezi că e, în fașă a fost întotdeauna,
Și ce va fi vreodată, în fașă e deja.
Aceasta-i canavaua ce dăinui-va-ntruna,
Căci una e în toate, și toate sunt în una.



9PSEUDO-RUBAIATE

6 ‒ Adecvare

De-n altă formă intri, ieșind din forma veche,
În întregime-o umpli cu conținut pereche.
Iar forma-ți căutându-și exactul conținut
Îl află,-așa cum cântu-i aflat de o ureche.

7 ‒ Gaură neagră

Se sparge timpu-n țăndări ce nu se mai adună,
Lichid se scurge spațiul și-amestecă-mpreună
Dimensiuni ce-alături au stat de-o veșnicie…
Și ce a fost odată, nu-i nimeni să mai spună.

8 ‒ Echilibru

Ce crește – la loc scade, ce scade – la loc crește,
Ce-i mic – devine mare, ce-i mare – se micește,
Ce-i viață trece-n moarte, ce-i mort devine viață,
Și toate-ncap în sine, nimic nu prisosește.



10 EMIL DINGA

9 ‒ Accelerație

S-adaugi nu la lucru, ci la adăugare,
Să cauți nu în lume, ci chiar în căutare,
Să vezi nu ce se vede, ci chiar vederea însăși,
Și să percepi de-a dreptul mișcarea din mișcare.

10 ‒ Gravitație

Efemeride strânse de-o unică lumină,
Vinovății strivite sub o aceeași vină,
Simțiri înghesuite-n aceeași voluptate,
O hămesită lipsă ce se dorește plină.

11 ‒ Moarte

Identic este totul, și fără de culoare,
Nici gând, nici amintire, nici timp, și nici schimbare
Nu sparg încremenirea și lipsa de dorință.
Căci moartea este-o lipsă a grijii trecătoare.
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12 ‒ Viață

Un sine pentru sine, hrănindu-se, vorace,
Cu ordinea din lumea ce în ne-sine zace,
Și răspândind în juru-i dezordine eternă.
O rază vorbitoare în bezna care tace.

13 ‒ Curcubeu

Ca-ntr-o scamatorie, dintr-Un același ies,
Și-o íe pe tot cerul maiestuos o țes
Din șapte ape limpezi, ce-apoi se varsă iar
În Unul, cel din care odată au purces.

14 ‒ Dezamăgire

Părea că e aievea, dar fost-a doar un vis,
Pășeai pe lespezi, însă era, de fapt, abis,
Te-apropiai într-una, dar tot te-ndepărtai.
Dezamăgirea este ego-ul tău ucis.
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15 – Curaj

Să vezi cum norii negri ai fricii se ridică,
Iar frica te inundă cu gena ei antícă,
Și totuși tu să stărui în a intra în luptă.
Curajul este frica de-a fi condus de frică.

16 – Prietenie

Povara de a spune tot adevăru-n față,
De-a da, ca pentru tine, și celuilalt povață.
Oglindă-i pentru tine, cum tu oglindă-i ești.
Prietenia-nseamnă să ai o-a doua viață.

17 – Fractal

De iei o parte numai, dintr-un întreg anume,
E ca întregul însuși, și are-același nume.
Și pentru-a spune dacă e partea ori întregul,
Nu sunt, de bună seamă, nici reguli, nici cutume.
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18 – Geometrie

Dar, între două puncte, lumina cea zgârcită
Nu dreapta o urmează, ci curba răsucită
De masele răzlețe în spațiu și în timp.
Urzeală-i geometria, din raze-i împletită.

19 – Relativitate

Eu sunt ce sunt doar dacă tu ești ceea ce ești,
Povestea mea-i doar una din marea de povești,
Și niciun punct nu este mai punct decât un altul.
Adeverit ești dacă și tu adeverești.

20 – Conspirație

Tumult e în adâncuri, deși la suprafață
E liniște și pace, ca zâmbetul pe față.
Un val imperceptibil destramă netezimea,
Furtună-i, nevăzută, născându-se din ceață.
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21 – Identitate

În spațiu, peste sine se-așază fără rest,
În timp, din sine-n sine mergând, perpetuum est,
Iar gândul, ca și ochii, îl recunosc pe dată. 
Identitatea este-un statornic palimpsest.

22 – Disipativitate

Ne-necesar și straniu, obscur și insular,
Se iscă de la sine, ne-așteptat și rar,
O mică-ncrețitură pe-a lacului oglindă.
În Universul nostru este supremul dar.

23 – Timp

Nu e-o dimensiune a celor patru zări,
Ci una despre șirul necontenit de stări,
Etern ireversibil, și propriu a orice.
E umbra-însoțitoare a veșnicei schimbări.
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24 – Spațiu

De vrei să afli care-i a spațiului esență,
Privește ce există ca pe-o coexistență,
Ca unul lângă altul, nu unul după altul.
Nici ieri, nici mâine nu sunt, e doar a-tot-prezență.

25 – Spațiu-timp

Un ghem inextricabil de mase-ngrămădite,
Dictând mișcării înseși ce căi îi sunt sortite,
Și timpului dictându-i ce tact i se cuvine.
Urzeală entanglantă a veșnicei ursite.

26 – Complicitate

E de acord cu fapta, dar nu o făptuiește,
Rămâne-n umbră, însă la unison gândește
Cu cel ce își asumă un act netolerat,
Și cere răsplătire când fapta izbândește.
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27 – Filosofie

Cuprinderea, cu gândul, a totului și-a toate,
Sub unica-întrebare de ce, (nu cum) se poate,
Și-ntemeierea primă a celor ce nu sunt:
Categorii abstracte ce-n simțuri nu sunt date.

28 – Dumnezeu

Ceva față de care nimic nu e mai mare,
Ceva ce-ntruchipează-a cuvântului suflare,
Ceva ce existență nimicului îi dă.
El este cel ce este, răspuns fără-ntrebare.

29 – Credință

Întemeiază fără a fi întemeiată,
Explică totul fără a fi ea explicată,
Motorul prim al toate ce facem și gândim.
O pan-justificare profundă și ciudată.
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30 – Semn

În forme diferite, în simțuri a pătruns,
Vorbind nu despre sine, ci despre ce-i ascuns
Sub sinele vizibil: un altul, diferit.
Un semn stă pentr-un altul, și asta e de-ajuns.

31 – Conștiență

A ști e dat oricărei ființe de pe lume,
Și-această știiciune e-n reguli și cutume,
De la o biată plantă și pân’ la Dumnezeu.
A ști că știi e, totuși, al  conștienței nume.

32 – Egoism

Lumea există numai să-ți fie ție bine,
Și orice semen este obiect, doar, pentru tine,
Iar când va fi sfârșitu-ți, și lumea va muri.
Oglindă-i egoismul, ce-ntoarce doar pe sine.
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33 – Miraj

Te-atrage ca în vise, seducător, să mergi
Spre el, fără de preget, neostoit s-alergi
În brațele-i deschise, care dispar pe dată.
Cu cât i te apropii, cu-atât din ochi îl ștergi.

34 – Cosmos

Dimensiuni și număr, sunt toate-n armonie, 
Și ritmuri și distanțe-s cum trebuie să fie
Ca totul să se-mbine etern și neclintit.
Întregul Cosmos este-o imensă simfonie.

35 – Kepler

Platonicele corpuri perfecte le așază
În sfere una-n alta, din care calculează
Cu mistică-osteneală, planetelor celeste
Orbitele permise pe veci de a lor rază.
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36 – Einstein

Călare pe fotonul eliberat din soare,
Constant el îl strunește în libera-i mișcare.
Iar liftul și Pământul îi par echivalenți,
Curbând și timp și spațiu-n aceeași răsuflare.

37 – Ritm

Vibrația de cesiu, în stele vechi forjată,
Galacticele dansuri nescrise vreodată,
Frecvența ancestrală din punctul zero-al lumii,
Eterna reluare a ce a fost odată.

38 – String

Nu patru doar, ci zece dimensiuni să fie,
Și orice lucru-n lume apare, să se știe,
Din firul mic, subțire, vibrând mereu și altfel.
E drumul către Totul fundat pe-o teorie. 
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39 – Genă

Minusculă fărâmă informațională,
Migrând, pur biologic, constantă și-ancestrală,
De la părinți la fiii acestora, prin vremi,
Pentru-ai păstra asemeni, pe cale naturală.

40 – Memă

Se-nsinuează-n toate, subtilă și tenace,
Dictând comportamente și feluri de a face
Prin simpla imitare sau prin contagiune.
Unealtă ostensivă ce-n fiecare zace.

41 – Structură

Statornică urzeală închisă în sistem
Și ale cărui funcții le naște, în tandem,
Păstrând sistemul însuși mereu egal cu sine.
Pentru știință este supremul ei totem.
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42 – Complexitate

Nu complicatul este criteriul conceptibil
Pentru complex, cu toate că el e perceptibil
În mod direct, în sfera experienței noastre.
Complex e doar sistemul care-i impredictibil.

43 – Noutate

Nu-i nou doar dacă este cu vechiul opozabil,
Și nici de-i conținut într-un algoritm fezabil
Din care, ca și David, oricând poate-apărea.
Ceva e nou doar dacă nu-i algoritmizabil.

44 – Contrarietate

Nu e contradictoriu cu cel pe care-l neagă,
Dar între el și-acela e musai să se-aleagă,
Ca între două săbii ce vor aceeași teacă.
Căci el și cu opusul, disjunct, fac lumea-ntreagă.
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45 – Contradicție

De sunt două contrarii, nu pot cuprinse-a fi
De-o singură privire, într-un moment din zi
Când un raport anume interesează ochiul.
Conjunctul de contrarii nu poate viețui.

46 – Viziune

În mintea ta, chiar dacă pleoapa ți-e închisă,
Tu vezi dorita lume, concretă și precisă,
Acolo unde gândul te-ndeamnă a trăi.
O țintă-i viziunea, prezisă sau prescrisă.

47 – Corespondență

Când faci ca fiecărui perechea să-i revină,
Pe-aceeași procedură mecanică (rutină),
Obții corespondență, chiar pân’ la infinit,
Adică, ‘n lumea noastră, urzeala cea mai fină.
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48 – Nostalgie

Un om, un fapt, o stare, ce ne reîntregește
Când amintirea-n suflet tăcut le retrăiește.
O parte ce-am lăsat-o, din noi, în altă parte.
O sfâșiere blândă a ceea ce lipsește.

49 – Lichiditate

E curgere, ‘ntr-un ciclu etern și rotitor,
Principiu ce hrănește și face roditor,
E plinul pentru golul din capilaritate,
Matricea vieții este, și-al ei îngrijitor.

50 – Ființă

A fi nu un anume, ci doar atât, a fi,
Și care nici nu poate un nume a primi,
Nimic din ce există, ci existența-n sine,
Cunoașterea de-acolo se cade a porni. 
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51 – Vis

Nu e o amintire a ceea ce-ai trăit,
E o reprezentare a ceea ce-ai dorit
Să ți se-ntâmple aievea, și nu s-a întâmplat.
O lipsă, o absență, un dor neostoit.

52 – Apostazie

Convingerea conferă autenticitate,
Hrănind credința însăși, dar nu perenitate,
Iar dacă-ntemeierea se clatină cumva,
Convingerile just e și ele-a fi schimbate.

53 – Animism

Împărtășire tandră a sufletului tău
Cu tot ce te-nconjoară, la bine și la rău,
Făcând, cu ele toate, o singură ființă,
Căci numai astfel totul va dăinui mereu.



25PSEUDO-RUBAIATE

54 – Sfârșit

Nisipul când e gata, clepsidra nu se-ntoarce,
Și-ncet se furișează cea de a treia parce.
Ce-ncepe, pleacă-ndată spre sigurul sfârșit.
Și pentru evitarea-i nu sunt nici rugi, nici arce.

55 – Destin

Nu-i scris de la-nceputuri, și nici în frunte pus,
E fiul întâmplării și-al visului ne-spus,
Hrănit din sine însuși și-orbecăind adesea,
Nu-l știe nimeni, însă, decât după ce-i dus.

56 – Iubire

Când orizontu-ntreg e cuprins de o ființă,
Când a-l concepe altfel îți e peste putință,
Când inima îți bate la unison cu ea,
Aceea e iubire, nu palidă dorință.
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57 – Distincție

Din omogenul neted, deodată-apare saltul,
O diferență mică, din care-apare șpaltul
Pe care se va țese o nouă țesătură.
Distincția-i nevoia de-un altfel, sau de-un altul.

58 – Omogenitate

Identitate-n toate, în funcții și structură,
Ce-i omogen, de-a pururi distincția nu-ndură,
Iar de apare una, pe dată e ucisă.
Căci omogenitatea-i doar moarte, una pură.

59 – Sfințenie

E sfânt acela care pe om îl socotește
Minunea lumii noastre, și astfel îl iubește
În genuinul sine, necondiționat.
Sfințenia e starea ce ne tămăduiește.



27PSEUDO-RUBAIATE

60 – Inerție

Atacuri, perturbații, venite dinspre toate
Sistemele din juru-i, sunt grabnic destrămate
Cu armele structurii și ale redundanței.
Căci inerția-nseamnă conservabilitate.

61 – Bizarerie

Nu are-asemănare cu ce-a mai fost pe lume,
Nici nu derivă logic din vreun model anume,
Dar intrigă știutul și chiar imaginatul.
Bizareria-i între ridicol și minune.

62 – Minune

Cum spune Hume, minunea e-un fel de explicare,
Ce-i cea mai simplă pentru o stare oarecare,
Dar poate că minunea nu ține doar de-a ști,
Ci este o-mplinire pentru o așteptare.
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63 – Avatar

Eu, cel de-acum, când oare am fost trecut hotarul
Din cel de altădată, ce și-a oprit calvarul
Vieții pământene, ce eu l-am moștenit? 
Nu altul e, ci altfel, acesta-i avatarul.

64 – Principiu

Izvor gnoseologic al orice ființează,
În ultimă instanță, cel ce întemeiază,
Și-oprește judecata-n a ei regresiune.
Principiul este gândul ce totul cauzează.

65 – Teorie

O ipoteză scoasă nu dintr-un fapt anume,
Și nici din ce se vede, ca reguli și cutume,
Ci chiar dintr-o credință c-așa a fi se poate.
O teorie este o lume despre lume.
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66 – Fericire

Când peste-a ta natură, adică peste firea
Pe care-o ai prin gene, se-ntâmplă potrivirea
Condiției umane ce-ai căpătat-o-n lume,
Această potrivire e tocmai fericirea.

67 – Extaz

O umplere deplină, sau o descătușare
De simțuri și emoții, de gând și de umoare,
Și sentimentu-acut al acestei plinătăți.
Extazul e-o trăire atotcuprinzătoare.

68 – Energie

E singura monedă-acceptată în natură,
Motor ce mișcă lumea în orișice postură,
Trecând mereu dintr-una în alta dintre forme.
Ea piere doar când trece în forma de căldură.
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69 – Levitație

Sfidarea curioasă, și fără de temei,
A necesarei curbe a geodezicei
Pe care orice masă e musai să se-nscrie.
A levita înseamnă să iei un pic din zei. 

70 – Adevăr

Nu-i de găsit în lucruri, și nici în fapte nu-i,
E-ascuns întotdeauna în haina-enunțului,
Și-apare doar când faptul îi seamănă leit.
Corespondență este cu fața locului.

71 – Pasăre

Nu are servitutea căderii inerente,
Și-obstacolele lumii îi sunt indiferente,
Când se înalță-n aer spre-a nu le confrunta.
Întruchipare vie a vieții-independente.
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72 – Scop

Nu e finalitate, deci nu e inerent,
Naturii-inconștiente îi e indiferent,
E ținta urmărită de mintea culturală,
E cauza finală în actul contingent.

73 – Toleranță

Implică-îngăduință, dar nu condescendență,
Îngăduie abateri, dar nu din complezență,
Ci pentru că acestea-s în limite morale.
E însăși temelia pentru coexistență.

74 – Circuit

Tendința necesară ca punctul de final
Să replice întocmai pe cel inițial,
Ca șarpele ce coada își mușcă, filozofic.
Staționară stare a unui unic val.
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75 – Istorie

Ceva ce-n amintire-l avem, ca pe-un facsimil,
Sau rațiunea-arată că ar fi fost posibil,
Dar că a fost aievea nu știm cu niciun chip.
Nu e despre veridic, ci despre verosimil.

76 – Terț

E martorul generic, în cer și pe pământ,
Arbitru, când n-ajungem la un deznodământ,
Iar prin incluziune noi lumi el zămislește.
Izvor de echilibru sau factor de avânt.

77 – Sistem

O orișice membrană ce ține corelate
Un set de elemente de-un fel anume date,
Și care, împreună, geneză-s pentru funcții.
E forma-n care lumea a fi știută poate.
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78 – Bifurcație

Deși-i deterministă, e sursă de angoasă,
Din zona cauzală putând să fie scoasă
De micile abateri din primele condiții.
Perfect rațională, însă capricioasă. 

79 – Senzație

E prima-nștiințare despre alteritate,
Prin simțuri naturale, direct, cu fermitate,
Percepția fiindu-i finala formă-n minte.
Senzația-i ce este fără-ambiguitate.

80 – Număr

De-avem două colecții de-obiecte diferite,
Și-obiectele le facem să fie potrivite 
Perechi unul cu altul și altul doar cu unul.
Atunci avem un număr: perechile ivite.
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81 – Paralelism

Principiu geometric al spațiului finit,
Ce-i fals, de fapt, dar care-i util și potrivit,
Prin care două drepte un punct comun îl au
Doar dacă, in potentia, ajung la infinit.

82 – Minciună

Minciuna poate spune, în mod perfect egal,
Și falsul și-adevărul, aceasta-i trivial.
Cel care-o spune-i cheia, de-aceea o minciună-i
Negație știută a faptului real.

83 – Biserică

Biserica-i zidită în suflet și-n simțire,
Iar cărămida-i este turnată din iubire
Și din comuniune, aici, și nu dincolo.
Biserica aceasta-i ce-aduce mântuire.
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84 – Somn

Uitare e de lume, ca și de propriul eu,
Uitare de viață, de altul și de zeu,
Dar către sine este întoarcere și sfat.
Experiment al morții, ce-i repetat mereu.

85 – Ezoteric

Ascuns pentru mulțime și de neînțeles,
Cerând inițiere în taină și eres,
Dar limpede pe dată pentru inițiați.
Elita doar chemată-i să aibă gir și-acces.

86 – Concept

Un decupaj de lucruri sau de evenimente
Trăinde doar în minte sau, poate, realmente,
Ce-s omogene-n sine, și clare, și distincte.
E arbitrar, dar naște cunoașteri coerente.
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87 – A priori

Îl știi din tine însuți, fără a face-apel
La vreo experiență directă, de-orice fel,
El însuși fiind bază pentru experiență.
Un necesar sintetic, cum spune-Immanuel.

88 – Reflexivitate

E un enunț valabil, de tip aserțiune,
Ce face referire l-acela care-l spune,
Și generând adesea sofisme și-aporii. 
De evitat se poate cu-o logică anume.

89 – Pseudo-Rubaiat

Catren în care primul și următorul vers
Cu ultimul rimează, formând un univers
Explicativ al unui concept fundamental.
Mixaj de poezie și logică în mers.
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90 – Omar Khayyam

Un filosof  a cărui subtilă-nțelepciune,
În rubaiat e pusă anume să se-adune, 
De un poet ce este chiar filosoful însuși.
Ce-i lumea și ce suntem, în veacuri ne va spune.

91 – Quark

De spargi protonul însuși, quark-ul vei găsi,
Ce-n grup de trei, doar, poate stabil a se ivi.
Iar naș îi este Joyce, în ultima-i lucrare.
Probabil, cărămida-i ce Totul va zidi.

92 – Nedeterminare

Dar nu știm dinainte de stă pe loc sau pleacă,
Căci cauza ce-l mișcă e, pentru noi, opacă,
Și-aflăm întotdeauna doar a posteriori.
Ceva-i pe care mintea nu poate s-o întreacă.
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93 – Imprecizie

Nu e-o eroare care să poată fi-ndreptată
În măsurarea lumii, ea veșnic va fi dată
De-alcătuirea firii și numărul real.
Tot ce se poate face e a fi constatată.

94 – Limbaj

Un set finit de semne, ce-s nume arbitrare
Pentru orice există, și reguli stricte care
Le leagă în enunțuri, spre-a fi interpretate.
Doar prin limbaj se poate cunoaște, cum îmi pare.

95 – Mimetism

Nu este-a lui natură, ci-a altuia, pe care
O împrumută numai, dar nu spre desfătare,
Ci spre folos aievea, în circumstanțe date,
Ce poate să însemne a vieții, chiar, salvare.
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96 – Solipsism

Tot ce există-n lume e-o simplă-nchipuire
A minții mele numai, și-această amăgire
Se-ntinde de la lucruri și pân’la conștiențe.
Sunt singur eu, iar restul e totul plăsmuire.

97 – Entanglare

Nestinsă moștenire a unui început
În care toate câte-s în Unu-au încăput,
Și dacă azi în două le despărțim oricât,
Își readuc aminte comunul lor trecut.

98 – Unicitate

Fără tipar și fără repetabilitate
E-un accident, adic-o neregularitate,
Fără pereche-n lume, acum sau totdeauna.
Stingheră scânteiere într-o eternitate.
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99 – Întemeiere

Nu-i o justificare, ci prima dintre toate,
Ea însăși, cum de-i prima, nu știe a socoate.
E ceea ce explică în ultimă instanță.
Credință oarbă este în ceea ce se poate.

100 – Transcendență

Nu este-n mine însumi, ci-n obiectivitate,
Chiar de-a plecat din mintea-mi, ca posibilitate,
Și-mi este opozabil și mie, ca și altor.
Căci transcendența este o externalitate.

101 – Iscusință

Un fel de-a face, însă nu-n felul său ușor,
Ci potrivind aparte, specific și cu spor,
Cum nimeni n-a făcut-o făcând același lucru.
Instinct al noutății, spontan și creator.
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102 – Silogism

O regulă prin care concluzia se scoate
Din legea generală, prin care se socoate
Un caz particular ce se potrivește-n speță.
Un silogism e-un filtru de valabilitate.

103 – Absență

Un gol în care-odată a fost o entitate,
Sau, de n-a fost vreodată, o posibilitate
De-a fi, în minte numai, ori obiectiv în lume.
Absența e-o tânjire înspre o plinătate.

104 – Plecare

Căci a pleca înseamnă a rupe o chemare
De alta, care-nvinge și care e mai mare,
Plecarea-ncet devine un vis sau, poate,-un mit,
Plecarea e pandantul uitării necesare.
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105 – Descartes

El lumea obiectivă-o ortogonalizează,
Și vechea geometrie, apoi, algebrizează.
Părinte-al rațiunii fondate pe-ndoială,
Superb noroc al lumii, ce-n veci catalizează.

106 – Eminescu

Un demon cu ochi negri, arzând de dor nestins,
Și cuprinzând, cu gândul, întregul necuprins,
Un cântăreț ce cântă tristețea și pustiul,
Un muritor, dar care de îngeri e atins.

107 – Bibliotecă

Ce-a fost odat’, ce este, și ce va fi să fie
De ce-ul, ca și cum-ul, aici sunt pe vecie
În tomuri groase strânse, pentru acei ce vor
Să-și înțeleagă rostul și-a lumii temelie.
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108 – Sinonimie

Același trup îmbracă, dar haina-i diferită,
Același cântec cântă, dar nota e sucită,
Aceeași floare-i, însă mirosu-i altcumva,
Ceva ce nu se schimbă când e înlocuită.

109 – Seară

Nu-i noapte încă, însă nici ziuă nu mai este,
Și-oricare, pe cealaltă, e gata s-o conteste,
E o nehotărâre, sau poate-o așteptare,
E-o ambiguitate a proniei celeste.

110 – Muzică

E-un zbor, dar fără aripi, doar cu închipuirea,
Un tremur e, de sine, asemeni cu iubirea, 
E-o-nvolburare-n suflet, o sete de-armonie.
Să te înalțe-n ceruri, aceasta-i e menirea.
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111 – Evanescență

E ca o deșirare înceată și tăcută,
Ca o plecare-n taină, de nimeni cunoscută,
Des-țesere în zare,-n lumina dimineții.
O amintire care se șterge, neștiută.

112 – Sincronie

De bună seamă este simultaneitate,
Saussure ne spune, însă, chiar că-i identitate.
Coexistență într-o felie temporală,
O armonie-n ritmuri și în velocitate.

113 – Foc

Principiu metafizic ce lumea o compune,
Dar și-un principiu fizic ce-atomul descompune.
E matca ce creează, în stele muribunde,
Acele elemente ce viața să-ncunune. 
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114 – Apă

E simbolul perpetuu pentru lichiditate,
Și are, în structură, pentru eternitate,
A energiei cheie, așa cum e în soare.
Oriunde-n Univers e a vieții quidditate.

115 – Pământ

Planetă unde viața întâmplător apare,
Amestec de-elemente primordiale care
Hrănește, ca o mamă,-ale vieții rădăcini.
Pământul, pentru viață, alternativă n-are.

116 – Aer

Fluid în care-noată terestrele ființe,
Și care întreține-ale vieții trebuințe.
El focul îl ațâță și vântul îl hrănește,
Dar și susține ale limbajului putințe.
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117 – Chintesență

Al cincilea principiu ce lumea-ntemeiază,
Ceva ce-n definirea conceptelor primează
În dauna a ceea ce-i doar un accident.
Săgeată ce spre miezul problemelor cutează.

118 – Aleator

De cauze formale sau chiar eficiente
Nici lucruri, și nici fapte, și nici evenimente
Nu sunt lipsite-n sine, doar mintea nu le știe,
Și-atunci ea inventează-imprecizii coerente.

119 – Noapte

E-o jumătate-a stării din lume, ce-i menită
Să ostoiască veghea din noi, neostenită
În lupta pentru viață și îndumnezeire.
E-o oază pentru gândul adânc, binevenită.
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120 – Stea

Substanță-ngrămădită de propria-i chemare,
Ce-o strânge laolaltă și naște focul care
Viața izvodește și-apoi tot ea o curmă.
Pe planul metafizic, e-o călăuzitoare.

121 – Infinit

Nu poate fi, cu gândul, cuprins și intuit,
Nu-i doar fără de margini, ci-i fără de sfârșit
În timp, în spațiu,-n calcul, in actu, in potentia.
Probabil e conceptul cel mai ne-nimerit.

122 – Concluzie

În silogisme este-un efect ineluctabil,
Al vieții efective e-un rezultat testabil,
Sau poate fi emisă de-un filosof moral.
E un sfârșit ce cată un început valabil.
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123 – Discernământ

Știință și putere de-a separa și-a spune
Ce-i alb și ce e negru, ce-apare și ce-apune,
Înțelepciune-aparte de a vedea distinctul,
Putință să despartă și forță să adune.

124 – Stranietate

Ceva ce nu e-n locul sau la momentul care
S-ar cuveni să fie,-n acord cu-o așteptare,
Sau n-are ființarea pe care a avut-o.
Stranietatea este un fel de înșelare.

125 – Copilărie

Acum înveți să afli, și afli cum să-nveți
Necunoscutul lumii și-al propriei vieți,
Plătind cu inocență și cu dezamăgiri.
Pe veci gravate-n suflet sunt ale ei peceți. 
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126 – Fantomă

Un imanent puternic dar și stăruitor,
Ce ne apare-n față mereu, sâcâitor,
Memento-acut de fapte sau de evenimente.
Fantoma e un deget intern, acuzator.

127 – Intrinsec

Deși nu-i solitar, el independent trăiește,
Și quidditatea-ntreagă cu sârg el și-o păzește,
Fiind, prin sine însuși, exact ceea ce e.
Sămânță pură care statornic încolțește.

128 – Inerent

Nu poate să lipsească, pentru că de-ar lipsi,
Acela pentru care-i, în sine n-ar mai fi.
E-un predicat tenace și de suficiență,
Condiție internă pentru a defini.
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129 – Apocalipsă

O profeție-anostă-a distrugerii totale,
Nediferențiate, considerată-o cale
De-a pedepsi eșecul pe drumul mântuirii.
Negație directă-a mărinimiei Sale.

130 – Viitor

Dorință, așteptare, speranță, viziune
Despre ce-ai vrea să fie și pentru care-ai spune
C-ai dedica și timpul și energia toată.
Un viitor nu vine, ci e creat anume.

131 – Trecut

Nu ne mai aparține, și-n veci n-o să mai fie,
Tot mai puțin, mai palid în minte reînvie,
Parcă n-a fost aievea și noi parcă n-am fost.
Mai stăruie, nesigur, în dulcea reverie.
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132 – Prezent

E ceea ce-i aievea, adică-un hic et nunc,
E ceea ce percepe abia născutul prunc,
Trecut nu-i încă, însă, nu e nici viitor,
De-aceea nu-i durată, ci doar un simplu punct.

133 – Văz

E cea mai largă poartă și cea mai acurată
Prin care lumea largă ne este nouă dată,
Lumina folosind-o, cu ale ei frecvențe.
Dimensiuni și spații noi le primim deodată.

134 – Miros

Împletitura dintre substanțele din lume,
În grade diferite și sub diverse nume
Cum se dizolvă una în alta, noi pe dată
Aflăm prin simțu-acesta, și știm care-i anume.
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135 – Auz

Când aerul năvalnic se încrețește-n sine,
Atunci aflăm ce-anume l-a încrețit, și cine
A spart a lumii pace și bună-orânduială.
Când văzul nu-i, auzul ne-ajută cel mai bine.

136 – Pipăit

E simțul care află, printr-un contact direct,
Care-i structura lumii ce marele-arhitect
Ne-a hărăzit-o nouă, și ce textură are.
E proba factuală cu cel mai cert efect.

137 – Dans

Limbaj al ce-i natură în noi, și-așa rămâne,
Reverberare-a unei identități păgâne,
Descrise prin desenul mișcat al unui trup.
Căci dansul este mama emoției stăpâne.
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138 – Nimic

Nu e inexistentul, de vreme ce-l gândim,
Dar existent iar nu e, pentru că nu-l găsim
Având un loc, o formă și-un propriu conținut.
Nimicul e-o absență pe care-o folosim.

139 – Forță

O ficțiune despre-o potențialitate
Ce starea de mișcare-a ceva s-o schimbe poate,
Și care stă-n esența a orișice se mișcă.
Promisiune despre variabilitate.

140 – Câmp

Nu-i drum independent și care deja există,
Ci unul ce apare și care-apoi persistă
Doar cât o radiație are nevoie
Să se-auto-propage pe nevăzuta pistă.
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141 – Adorație

A adora înseamnă necondiționare
Când minții și simțirii îi ceri abandonare
În brațele a ceea ce-adori, că-i om sau zeu.
E ca un somn perpetuu cu-un singur vis ce-l are.

142 – Idol

E o reprezentare a minții și-a dorinței,
Model ce te subjugă, simbol al neputinței
De a ajunge însuți acolo unde-i el.
Efigie inertă ce drum dă umilinței.

143 – Para

E-n jurul unui lucru, concept sau teorie,
Înconjur-o tristețe sau poate-o bucurie,
Dar nu se-nalță peste, nu-i o privire largă,
E  o varietate, e o periferie.
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144 – Meta

Când ai a spune despre un dat ce-anume este,
Un alt limbaj se cere, ce scrie-altă poveste,
Decât în limba însăși din acel dat vizat.
Un meta e-o-nălțare, e o privire peste.

145 – Quasi

Nu-i ca originalul, dar niciun fals el nu-i,
E ca și cum piciorul lipsește-unei statui,
Dar ea-i totuși statuie, deși nu e completă.
E o aproximare, deși-ntreg poți să-i spui.

146 – Fals

O copie fidelă a unui dat, dar care
Prin lipsa noutății, nu are vreo valoare.
Sau un enunț ce-nfrânt e de faptul enunțat.
Un fals nu-i o minciună, ci o mistificare.
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147 – Foton

Există doar de fuge mereu, altfel dispare,
Și-i primu-ntotdeauna în orice alergare.
Și e ciudat că are viteza sa constantă,
Chiar dacă e-n venire sau dacă e-n plecare.

148 – Intimitate

E-o lume a persoanei, și nu e o cochetă,
Se vrea doar pentru sine, tăcută și secretă,
Cu reguli și cutume ce-amarnic sunt păzite.
Idiosincrazie închisă și discretă.

149 – Stat

Contractul dintre liberi, ce suveranitatea
O-ncredințează unor, spre-a face și dreptatea
Și binele comun ce-i cătat de orișicine.
Supremul scop ce-l are un stat e echitatea.
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150 – Schimbare

Sunt multe specii-n lume-ale genului schimbare,
Dar toate au un lucru-n comun, o alterare
A ceea ce-i identic în timp, ca și în spațiu.
Iar timpul nu-i decât a schimbării măsurare.

151 – Mișcare

E-o specie-a schimbării, vizând doar variații
În locurile care sunt ocupate-n spații
De-orice obiecte prinse în trei coordonate.
Mișcarea-i cea mai simplă din lumea de-alterații.

152 – Condensare

Procesul de-a obține esențializare,
Într-un discurs retoric, într-o reprezentare,
Sau într-o teorie axiomatizată.
Un mic care dă seamă de un ceva mai mare.
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153 – Electricitate

Când electronii liberi, mișcându-se stohastic,
Sunt ordonați cu sila, de un magistru drastic,
Ce-i tensiunea, care-i aleargă în formații,
E electricitate, un demiurg fantastic.

154 – Univers

Conține tot ce este și ce-ar putea să fie,
Materie, constante și legi în armonie,
Ivit, spontan în punctul de singularitate.
Un Univers e-un Totul, închis pentru vecie.

155 – Stil

Un mod de-a face-un lucru, cum alții nu îl fac,
Un fel de-a fi ce-i unic, deci un ita et hac,
Sau, cum Buffon a spus-o, un stil e omul însuși.
Un stil e-un farmec propriu, pentru ceilalți opac.



59PSEUDO-RUBAIATE

156 – Farmec

Un diafan ce este complet indescriptibil,
Ce ne încătușează, în toate perceptibil,
Și care umple spațiul și timpul dimprejur.
Căci farmecul e-o vrajă ce-a ști-o nu-i posibil.

157 – Stigmat

Un fapt, o întâmplare, ce-nseamnă pentru tine
O îndoială-n suflet că ai făcut ce-i bine,
Sau pentru alții-nseamnă că ai greșit amarnic.
Stigmatul e o piatră ce capu-n jos ți-l ține.

158 – Prozodie

Constrângeri acceptate când versuri ai a scrie,
Și care ordonează ce pus e pe hârtie,
Picioare, și silabe, și ritm, și-accent, și rimă.
Căci prozodia este cârmaciu-n poezie.
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159 – Vâscozitate

E o împotrivire născută din structură,
De-aceea-i inerentă chiar prin a sa natură,
Și se opune, astfel, și sinelui și altor.
In-elasticitate cu rațiune-obscură.

160 – Moise

Cel scos din Nil și-n urmă ales de Dumnezeu
Ca legi și libertate poporului evreu
Să dea pentru toți vecii, e-un moralist ce-a vrut
Ca oamenii să facă doar binele, mereu.

161 – Lege

O regularitate ce este sugerată
De cazuri factuale, și generalizată
Pe o credință fermă c-așa va fi mereu.
Dar legea oricând poate să fie infirmată.
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162 – Scriere

Invenție-epocală de a păstra știutul,
Și de-a reduce astfel, mereu, necunoscutul,
Și pentru cei de astăzi și pentru cei de mâine,
Limbajului plătindu-i, de la-nceput, tributul.

163 – Justificare

De mă-ntrebați pe mine ce-i o justificare,
Vă spun că e un fel de raționalizare,
Cumva ca o poveste bazată pe-un model
Ascuns, adică nu e o conștientizare.

164 – Sămânță

Principiu, fie fizic, fie doar ideal,
Ce are,-n sine însuși, tot ceea ce-i vital
De-a duce mai departe principiul, și-al mărí.
Amontele îl mută mereu în alt aval.
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165 – Substrat

Nu-i cognoscibil, însă, chiar el, în mod direct,
E identificabil numai ca presupus efect
Pe care-l are, credem, asupra a ce știm.
Când nu-nțelegem totul, e primul ca suspect.

166 – Știință

Când ceea ce pretindem a fi o cunoștință,
Predicții generează, și este cu putință,
Să infirmăm aceste predicții-n mod empiric,
Atunci, ceea ce facem, numim a fi știință.

167 – Artă

Cunoaștere e arta, dar de un fel anume,
Nu-oferă explicații, sau reguli ori cutume,
Ci lumea o reface din alte perspective.
Căci arta lumi oferă despre aceeași lume.



63PSEUDO-RUBAIATE

168 – Binar

Pereche-aflată-n sine-n complementaritate,
Sau caracterizată de contrarietate,
Balans sau echilibru, oricare,-mperecheat.
În Univers, binarul e-o regularitate.

169 – Arbitraj

O judecată care decide între doi,
Prin reguli acceptate-n comun de amândoi,
Sau între două reguli, sau două teorii.
Un arbitraj aduce-adevărul înapoi.

170 – Exoplanetă

O geamănă a Terrei, din alt sistem solar,
Putând menține viața, la fel de solitar
Ca și planeta noastră, dacă acolo, ea
Condiții similare a căpătat în dar.
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171 – Vârtej

De apă sau de aer, rotire concentrată, 
De-o energie-internă auto-alimentată,
Sau vortex al planetei, cum relata Descartes.
Reflecție a minții, spre sine îndreptată.

172 – Peșteră

Un gol săpat în stâncă de timp și întâmplare,
Și care-așteaptă, acolo, o umplere-oarecare,
O ancestrală oază în sprijinul vieții,
Prilej platonic pentru mit și filosofare. 

173 – Gând

Un zvâcnet al ființei, în încercarea ei
De-a înțelege lumea, pe sine și pe zei,
O tresărire-n cuget și o iluminare.
Iar gându-ntreg se face al ordinii temei.
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174 – Stabilitate

În întâmplări și-n lucruri, e o tendință care
Menține locul, forma și-o stare oarecare
Așa cum li-i natura, sau de se-abat cumva
Îndată, de la sine, dispare-acea schimbare. 

175 – Vigoare

O energie-internă, cu totul potrivită
Naturii, cum aceasta a fost îndreptățită,
Și rostului, adică finalității-n lume.
Vigoarea, adecvării este pe veci menită.

176 – Demnitate

Un drept, de la natură sau de la oameni dat,
De-a fi tratat în modul deplin justificat
De merit, străduință sau de promisiune.
Un drept e demnitatea, auto-acordat.
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177 – Distorsiune

Abatere produsă-n raport cu un model
Ce-amănunțit prezice ce-anume și-n ce fel
E musai să se-ntâmple, dar nu-i necauzală,
Arată că-i posibil să fie și altfél.

178 – Inflație

E o escaladare, hrănită din afară
Sau chiar din sine însăși, ce-n timp se desfășoară.
Big-bang, și în natură și în economie, 
Doar ca dimensiune se vede și măsoară.  

179 – Bani

În schimbul dintre mărfuri, legal și voluntar,
Este universalul și veșnicu-avatar,
Un ce ce-i opozabil oricui, oriunde,-oricând.
Un transcendent ambiguu: e și blestem și dar.
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180 – Vibrație

O stare naturală de existență-a firii,
Sau o intensitate-a trăirii ori simțirii,
Sau cauza prin care un string creează lumea.
Un nume de alint dat însăși proto-iubirii.

181 – Patrie

Nu e o țară,-i Țara, în care simți că ai,
Înfiptă rădăcina, și pentru care dai
Și muncă și viață pentru cei care vin.
E-Acasă, nu o casă, e Traiul, nu un trai.

182 – Poezie

O șoaptă,-o tânguire, abia abia-auzindă,
Născută din tristețea întoarsă de oglindă,
Un rug arzând în sine, ascuns de ochi străini.
Emoție menită pe lume să se-ntindă.
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183 – Fantezie

Nu e ținută reguli sau logică să știe,
Deși nu-ntotdeauna e o anomalie,
Amestecând de-a valma posibil și-mposibil.
Nu trebuie-mplinită, e doar o bucurie.

184 – Quidditate

Ceva ce-o entitate de orice fel o are,
Și-o face-a fi ea însăși, fără vreo implicare
A altceva din lume, deci e-un sui generis.
O quidditate este o ne-asemănare.

185 – Qui pro quo

O formă de-echilibru sau de a compensa
Ceva prin altceva-ul ce-i pe potriva sa.
Pereche de pandante ce reciproce-și sunt,
Nevoia de un altul pentru-a putea dansa.
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186 – Amintire

Schizofrenie-a lumii, în care cea curentă
E-nlocuită-n minte cu lumea remanentă
Trăită-odinioară, și care pare-aevea.
O amintire este o lume imanentă.

187 – Zăpadă

E-o stare ambivalentă și indicibilă
Din care orice cale-i egal posibilă,
Ori gheață să devină ori un lichid să fie.
O bifurcare-n fază impredictibilă.

188 – Virtute

O grijă intrinsecă, tenace, persistentă,
De-a face bine-n lume, o-ncredere latentă
În latura umană a binelui comun.
În șansa omenirii e o speranță-ardentă.
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189 – General

Ceva ce nu există în lume ca atare,
Construct al minții noastre dat de-o abstractizare,
Unind mai multe specii sub un același nume.
Util pentru-a cunoaște, dar nu pentru testare.

190 – Nor

Născut din ape, este o apă-n așteptare,
Un abur căutându-și un punct de condensare,
Fractalic forma-n ceruri tot metamorfozând.
O crisalidă a ploii ce vieții-i e salvare.

191 – Lacăt

Opreliște în calea acelor ochi ce nu-s
Chemați să vadă-anume, iar uneori e pus
Să apere și-o stare sau o virtute dată.
Selecție a celor ce-au un secret de dus.
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192 – Castitate

Virtute-i socotită, deci binele îl face
Acelui ce-i menită, o pază eficace
A unei atitudini ce-i juruită unui.
Loialitate-aparte, integră și tenace.

193 – Zădărnicie

Oricâtă străduință, efort și așteptare
S-ar da pentru-a atinge o stare oarecare
Sau pentru a o-ntoarce acolo unde-a fost,
Aceasta-i peste poate,-i speranță care moare. 

194 – Volum

Un plan ce se rotește,-aburcându-se din sine
În cea de-a treia rază, chiar un volum devine,
În spațiul cu trei raze fiind un decupaj.
E spațiu static, timpul deloc nu intervine.
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195 – Durată

Ea este, în natură, un simplu interval
Ce-i măsurat sub forma unui număr real,
Dar pentru om, cum Bergson a spus, e-o revărsare
De viață, de trăire, asemeni unui val.

196 – Decizie

E o finalitate a unei griji de-a face
Ceva, cum e mai bine, când date sunt mijloace,
Iar asta se mai poate afla și-automat.
E-o bifurcare unde chiar viitorul zace.

197 – Șarpe

Metaforă trăindă-a puterii de-a găsi
Căi felurite,-ascunse, pentru a izbândi,
Simbol al revenirii prin circularitate,
Maestru deghizat al forței de-a ispiti. 
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198 – Tristețe

E-o reverie calmă, e un alean, un dor,
E-o singularitate opusă tuturor,
Nici cauze nu are și nici finalități.
Al poeziei este etern și viu izvor.

199 – Veșnicie

O veșnicie nu e-o durată infinită
Ci, dimpotrivă, este-o durată nimicită,
Când timpu-ngheață-n totul, atunci e veșnicie,
Și-orice ființă-o are de la-nceput ursită.

200 – Transformare

E-o specie anume a genului schimbare,
Dar, față de-alte specii, o trăsătură are:
Își schimbă chiar natura, nu doar identitatea,
De-aceea-i, mai degrabă, o cale de creare.
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